
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others

Source: Microsoft Outlook 

Melindungi informasi Outlook Anda dengan mengggunakan password

tidak terlalu aman. Tetapi dapat dimanfaatkan untuk mencegah intrusi (gangguan) yang 

disengaja oleh orang lain yang Anda percaya dan berbagi 

keluarga di rumah.  

 

CATATAN: Jika Anda mengatur 

.pst. Yang artinya anda tidak dapat mengatur password untuk folder tertentu 

 

Mengatur password untuk folder file personal 

 

Jika Anda menggunakan akun e

pesan e-mail Anda disampaikan ke file dat

Setiap orang yang menggunakan komputer yang sama dapat memiliki e

terpisah ke .pst yang berbeda. 

 

PENTING:   

Fitur password .pst tidak dimaksudkan untuk memberikan keamanan terhadap hacker.

 

1. Pada menu File, klik Data File Management

2. Pada tab Data Files, klik folder file personal 

password, kemudian klik Settings

3. Klik Change password.  

4. Pada kotak New password

15 karakter dan case-sensitive. 

Gunakan password kuat yang menggabungkan huruf besar

simbol. Password lemah tidak mencampur elemen

kuat: X5cd!bz1. Contoh password lemah

atau lebih. Sebuah password yang menggunakan 14 karakter atau lebih akan lebih baik

Sangat penting untuk mengingat password Anda. Jika Anda lupa pa

tidak bisa mengingatnya. Tulis dan simpan password Anda di tempat yang aman

5. Pada kotak Verify password
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informasi Outlook Anda dengan mengggunakan password

 

Untuk membantu melindungi informasi Anda di dalam 

Microsoft Office Outlook, Anda harus terlebih dahulu 

membuat password untuk akun user Microsof

Anda, atau yang biasa dikenal dengan 

Windows logon password.  

Jika banyak orang menggunakan komputer yang sama

masing-masing orang harus memilki password mereka 

sendiri untuk keamanan. Sebenarnya tidak ada 

password login khusus untuk program 

Outlook menawarkan fitur .pst password

tidak terlalu aman. Tetapi dapat dimanfaatkan untuk mencegah intrusi (gangguan) yang 

oleh orang lain yang Anda percaya dan berbagi komputer dengan Anda

Jika Anda mengatur .pst password, maka ini berlaku untuk keseluruhan file 

. Yang artinya anda tidak dapat mengatur password untuk folder tertentu 

untuk folder file personal file (.pst): 

Jika Anda menggunakan akun e-mail internet di dalam Outlook, seperti POP3

Anda disampaikan ke file data .pst dalam hard disk lokal komputer Anda.

etiap orang yang menggunakan komputer yang sama dapat memiliki e-mail yang dikirm 

 

tidak dimaksudkan untuk memberikan keamanan terhadap hacker.

Data File Management.  

klik folder file personal (.pst) dimana Anda ingin membuat 

Settings.  

New password, ketikkan password baru. Password dapat mencapai hingga 

sensitive.  

Gunakan password kuat yang menggabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan 

Password lemah tidak mencampur elemen-elemen tersebut. Contoh password 

Contoh password lemah: Maret27. Password harus berisi 8 karakter 

Sebuah password yang menggunakan 14 karakter atau lebih akan lebih baik

Sangat penting untuk mengingat password Anda. Jika Anda lupa password, 

Tulis dan simpan password Anda di tempat yang aman

Verify password, ketikkan password baru Anda lagi.  
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Untuk membantu melindungi informasi Anda di dalam 

Anda harus terlebih dahulu 

Microsoft Windows 

atau yang biasa dikenal dengan Microsoft 

omputer yang sama, 

masing orang harus memilki password mereka 

Sebenarnya tidak ada 

rogram Outlook, namun 

.pst password, yang mana 

tidak terlalu aman. Tetapi dapat dimanfaatkan untuk mencegah intrusi (gangguan) yang 

omputer dengan Anda, misalnya 
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tidak dimaksudkan untuk memberikan keamanan terhadap hacker. 
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Password dapat mencapai hingga 

uruf kecil, angka dan 
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harus berisi 8 karakter 

Sebuah password yang menggunakan 14 karakter atau lebih akan lebih baik.  

ssword, Microsoft 

Tulis dan simpan password Anda di tempat yang aman. 
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Source: Microsoft Outlook 

6. Jika Anda berbagi komputer dengan orang lain, jangan pilih kotak centang Save this 

password in your password list. Siapapun dengan akses ke komputer Anda dapat 

berpotensi membuka file .pst Anda. Jika akun user Windows anda dilindungi oleh 

password, dan tidak ada orang lain yang memiliki akses ke komputer, pilih kotak 

centang Save this password in your password list jika Anda ingin menghindari 

harus memasukkan password setiap kali Anda perlu menggunakan file .pst.  

7. Klik OK 2 kali, klik Close. 

 

Mengubah password untuk file .pst Anda: 

 

1. Pada menu File, klik Data File Management.  

2. Pada tab Data Files, klik folder file personal (.pst) yang ingin Anda ubah, klik Settings.  

3. Klik Change Password, Kemudian ketikkan password lama dan password baru.  

4. Pada kotak teks Verify password, ketikkan password baru Anda lagi, klik OK.  

 

Lupa password folder file personal (.pst): 

 

Jika Anda melindungi folder file personal (.pst) dengan password dan tidak memilih kotak 

centang Save this password in your password list, kotak dialog yang sama dengan di 

bawah ini akan muncul ketika Anda membuka file .pst Microsoft Office Outlook. 

 

 
 

Jika password yang Anda ketik salah, Anda akan mendapatkan error message: The 

password you have typed is incorrect. Retype the password. 

 

Untuk membuka file .pst, Anda harus memasukkan password yang benar. Ingat jika .pst 

passwords adalah case-sensitive. Cobalah untuk mengingat apakah password terdiri dari 

huruf besar dan huruf kecil dan Pastikan bahwa CAPS LOCK tidak aktif. Karena Microsoft 

tidak mampu mengingat password .pst Anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 


